Ηνύληνο 2015

ΒΔΘ: Δθηόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ ην ηέινο
επηηεδεύκαηνο γηα ην 2013
Γηα αλειέεην θπλήγη ηεο θπβέξλεζεο γηα ζπγθέληξσζε
εζφδσλ, ειέσ άδεησλ ηακείσλ, θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο αλαθεξφκελνο ζηελ απφθαζε γηα
απνζηνιή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζεκεησκάησλ ζε
επηρεηξήζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο,
πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013.
«Πξφθεηηαη γηα κία θίλεζε εληειψο απαξάδεθηε. Σελ ψξα
πνπ ε αγνξά έρεη ζηξαγγίμεη, εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο, πνπ
απνηειεί απφξξνηα ηεο ρσξίο ηέινο δηαπξαγκάηεπζεο κε
ηνπο εηαίξνπο, ε απαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ
πιεξσκή ελφο αθφκε ραξαηζηνχ, θαη κάιηζηα απφ ην
παξειζφλ, είλαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Απηφ κάιηζηα πνπ
δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, παξά ηα αιιεπάιιεια ινπθέηα ζε
επηρεηξήζεηο, είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη απηέο πνπ
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη, βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα
δπζρεξή ζέζε, αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο» επηζεκαίλεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη ζα πξέπεη είηε ε απφθαζή λα
παγψζεη κέρξηο φηνπ ε αγνξά αξρίζεη λα θηλείηαη εθ λένπ,
είηε, πνπ είλαη θαη ην πξνηηκφηεξν, λα αλαηξεζεί ε επηβνιή
ηνπ ελ ιφγσ ραξαηζηνχ, πνπ ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο,
είλαη αδχλαηνλ λα θαηαβιεζεί.
«Δίλαη θαηαλνεηή ε ζπνπδή ηεο θπβέξλεζεο λα ζπιιέμεη
έζνδα,
σζηφζν
ν
ηδησηηθφο
ηνκέαο
θαζεκεξηλά
ζηξαγγαιίδεηαη, θάηη πνπ δείρλεη λα κελ ην αληηιακβάλεηαη,
αληηζέησο ην αθήλεη λα εμειίζζεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα»
ζεκεηψλεη ν θ. Παπαδφπνπινο, ηνλίδνληαο φηη ε νηθνλνκία
κίαο ρψξαο δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε επηρεηξήζεηο, πνπ
εμαηηίαο ηεο πνιχρξνλεο χθεζεο, βξίζθνληαη ζηελ „εληαηηθή‟.
«Όζν ζπλερίδεηαη ην ζξίιεξ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη φζν
δελ ππάξρεη κία έληηκε ζπκθσλία, ν ινγαξηαζκφο… ησλ
κέηξσλ ζπλερψο ζα απμάλεηαη. Γπζηπρψο νη επηρεηξήζεηο
δελ κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ άιια βάξε» θαηαιήγεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 22

ΒΔΘ: Δπηδόηεζε επηρεηξήζεωλ γηα ζπκκεηνρή
ε
ζηελ 80 ΓΔΘ
Σν φρεκα γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ ζηελ
80ε ΓΔΘ πξνηίζεηαη λα απνηειέζεη ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ).
Όπσο αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζε ηνπ ην ΒΔΘ, πξφζεζή ηνπ
είλαη λα ζπκκεηάζρεη κε δηθφ ηνπ πεξίπηεξν ζηε θεηηλή
δηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 13
επηεκβξίνπ 2015, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο.
«Σν ΒΔΘ, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ ελνηθίαζε
πεξηπηέξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη 50 επηρεηξήζεηο – κέιε
ηνπ ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ»
ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ
επηκειεηεξίνπ, ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, είλαη ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ ΒΔΘ θαη
λα έρεη εμνθιήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2015.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ άκεζα ζην
γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ζην ηειέθσλν: 2310
271708.
εκεηψλεηαη φηη ε 80ε ΓΔΘ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ θαηλνηνκία
θαη ηελ εμσζηξέθεηα, έρεη δε επεηεηαθφ ραξαθηήξα ηηκψληαο
ηνλ κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν ζεζκφ φρη κφλν ζηελ πφιε
αιιά ζε φιε ηε ρψξα.
Μάιηζηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 255.000 επηζθέπηεο ζηελ
πξνεγνχκελε δηνξγάλσζε θαη απμεκέλν ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαηά 40% ζπγθξηηηθά κε ηελ 79ε ΓΔΘ, ε θεηηλή Έθζεζε
θηινδνμεί λα γίλεη ην απφιπην ζεκείν αλαθνξάο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο.

Παξαηείλεηαη ωο ηηο 26 Ηνπλίνπ ε ξύζκηζε νθεηιώλ ζηα ηακεία
Μέρξη ηηο 26 Ηνπλίνπ παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ε νπνία έιεγε 2.6.2015, γηα ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γεκήηξεο ηξαηνύιεο έθαλε δεθηή ζρεηηθή ηξνπνινγία πνπ είραλ ππνβάιεη
βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ ζην λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο πεξί Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
ηνλ ΟΑΔΔ, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ εθηηκά φηη νη αηηήζεηο ζα μεπεξάζνπλ ηηο 120.000, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 32% ησλ
επαγγεικαηηψλ, πνπ παξέκελαλ αλελεξγνί, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο.

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΓΔ)
νπ
αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 1
θχθινπ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε (γηα ζηειέρε), ην νπνίν νδεγεί ζηελ απνλνκή
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε «Γεκφζηα Γηνίθεζε
- Master in Public Management MPM».
ην Π.Μ.. ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη
Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη
πηπρηνχρνη νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο πνπ ην πηπρίν
ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ
ΓΗΚΑΣΑ), ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαη ηέινο
πηπρηνχρνη Αλσηάησλ ρνιψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ
σκάησλ Αζθαιείαο.
ν
Ο κέγηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηνλ 1 θχθιν
ηνπ ΠΜ πνπ ζα αξρίζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ζα είλαη 70. Ζ
αίηεζε, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα
επηινγήο, παξέρνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. έσο ηελ Παξαζθεπή 12/6/2015 ηα
δηθαηνινγεηηθά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ( θηίξην Γηνίθεζεο,
Γξακκαηεία ηκήκαηνο ΟΓΔ, εκηψξνθνο) ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ, Δγλαηίαο
156, 54636 Θεζζαινλίθε, ηει 2310 891212, site: www.uom.gr ,
email: mpm@uom.edu.gr

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ - ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ εκεξίδα κε ζέκα
«Αλαθχθισζε - Σνπηθή Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε ζηε
Θεζζαινλίθε», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 8 Ηνπλίνπ
2015 θαη ψξα 10:00 ζηελ αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ
Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο.

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ νξγαλψλεη
γηα πξψηε θνξά Πξφηππν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Γηαηηεζίαο
δηάξθεηαο ελ ζπλφισ 60 σξψλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ηφζν ζε
ζηειέρε – εθπξνζψπνπο εθ ησλ κειψλ ηνπ, φζν θαη ζε Ννκηθνχο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:ηει:210
3382231,
210
3624341,fax: 210 3616464,email:person1@acci.gr

ΚΑΗ

ΣΑΔΗ

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην
ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007 /ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ
852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004
γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην
θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ
ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ ,
πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε
ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε
ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ..
Γ.Γειεράηζηνο , ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην email : sme-industry@veth.gov.gr.

ΖΜΔΡΑ ΚΑΡΗΔΡΑ ΣΖ Α..
“ΠΡΟΩΘΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ”- IΩANNINA 2015

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2313 317499 / 2313
317303 .

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ
ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ - ΔΡΓΑΛΔΗΑ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΤΒΟΗΑ

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ

ΣΟΤ

Σν Δπηκειεηήξην Δπβνίαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ εκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλεη κε ζέκα «Νέεο Πξννπηηθέο - Δξγαιεία θαη Σάζεηο
ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Δχβνηα», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Κπξηαθή 7 Ηνπλίνπ 2015 ζην μελνδνρείν LUCY ζηελ Υαιθίδα.
Θα
δνζνχλ
πηζηνπνηεηηθά
παξαθνινχζεζεο
ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 22210 23510 / 22210
22885, θαμ: 22210 80918, email: info@eviachamber.gr , site:
www.eviachamber.gr

Σν Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
πξάμεο «ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΝΔΡΓΧΝ
ΚΑΗ ΑΡΓΟΣΧΝ ΣΟ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟ ΗΧΑΝΝΝΗΝΧΝ»
δηνξγαλψλεη ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2015 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε
αίζνπζα ηνπ Ξελνδνρείνπ Grand Serai ζηα Ησάλληλα, ηελ
εθδήισζε «Ζκέξα Καξηέξαο ηεο Α.. “Πξνσζψληαο ηελ
Απαζρφιεζε”- Ησάλληλα 2015».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:ηει:26510 64013,
email:e.kefala@cci-ioannina.gr

ν

2 Δπξωπαϊθό πλέδξην Δδαθηθήο πλεξγαζίαο:
Δγθαηληάδνληαο ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνύ 20142020
Ζ πξόθιεζε ηωλ πλεξγηώλ
Ζ Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ησλ πξνγξακκάησλ
ν
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο δηνξγαλψλεη ην 2
Δπξσπατθφ
πλέδξην
Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο:
Δγθαηληάδνληαο ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020
- Ζ πξφθιεζε ησλ πλεξγηψλ, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηηο
22 - 23 Ηνπλίνπ 2015ζην μελνδνρείν Μαθεδνλία Παιιάο
ζηελ Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :ηει: 2310469630 /
2310469664 / 2310024050 / 2310469600, θαμ:
2310469602,
email:
tchatzikonstantinou@mou.gr
/
lioliou@mou.gr / ekotta@mou.gr / etc-events@mou.gr ,
site : http://goo.gl/B3uTrS

ΤΠΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔΥΡΗ 19.500 ΔΤΡΩ ΜΟΝΟ ΓΗΑ
ΔΛΛΖΝΔ ΓΗΑ ΣΟ MSC IN ENERGY MANAGEMENT
ΣΟΤ ΚΟΡΤΦΑΗΟΤ BUSΗNESS SCHOOL- ΠΟΤΓΔ
Δ ΛΟΝΓΗΝΟ ΚΑΗ ΠΑΡΗΗ
Σν ΔSCP είλαη ην πξψην Business school ζηνλ θφζκν
θαη έλα απφ ηα θνξπθαία Business Schools ζε
παγθφζκην επίπεδν κε βάζε πνιιέο αμηνινγήζεηο.
Απνηειεί εμέιημε ελφο εθ ησλ θνξπθαίσλ Grande
„Ecoles ηεο Γαιιίαο θαη πξνζθέξεη πςεινηάηνπ
επηπέδνπ κεηαπηπρηαθά ζε επηά θέληξα-πφιεηο ζηελ
Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν. Δίλαη ην πξψην Business
School πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη πξαγκαηηθά
παγθφζκηα εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία.
Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα
δεκηνπξγνχλ ζηειέρε δηεζλνχο επηπέδνπ κε ηαρεία
εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο. Με ηελ ελεξγφ ππνζηήξημε
ηεο Δλψζεσο Απνθνίησλ 40.000 κειψλ ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ απνθνίησλ,
επηηπγράλεηαη εμαηξεηηθά πςειή απαζρνιεζηκφηεηα .Σν
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαη πξαθηηθή άζθεζε.
Σψξα πξνζθέξεηαη ππνηξνθία κέρξη πνζνχ 19.500
Δπξψ κφλν γηα Έιιελεο γηα ην Master in Energy
Management πνπ μεθηλά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει : 210 9248534.

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ
ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΣΖ
ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΛΑΓΑ - ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΥΔΓΗΑ ΔΞΤΠΝΖ
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ
Ζ Δξεπλεηηθή Μνλάδα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
ν
Καηλνηνκίαο URENIO ζαο πξνζθαιεί ζην 2 Δξγαζηήξην
Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο κε ζέκα «Σνπξηζκφο θαη
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή
Διιάδαο - Βνπιγαξίαο κέζα απφ ηα Πεξηθεξεηαθά
ρέδηα έμππλεο εμεηδίθεπζεο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Γεπηέξα 8 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα 10:30 ζην
Ξελνδνρείν Mediterranean Palace, Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 995583,
email: marias@urenio.org , site: http://www.greecebulgaria.eu / www.smartspecial.eu

Ζ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο (Ο.Σ.Γ.) ηεο Αλαπηπμηαθήο Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο - Αλαπηπμηαθήο Αλψλπκεο Δηαηξεία Ο.Σ.Α.
θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο) γηα
ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην ηνπηθφ
πξφγξακκα ''Πξνζέγγηζε LEADER''. Οη Γξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε πξφζθιεζε είλαη:

ΤΠΟΜΔΣΡΟ

ΓΡΑΖ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

L123α

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ

L312-1

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί
βηνηερληθψλ κνλάδσλ .

L312-2

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο,
εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ παξνρήο
ππεξεζηψλ.

L312-3

Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο
θαη εθζπγρξνληζκνί
επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο εηδψλ
δηαηξνθήο κεηά ηε α΄
κεηαπνίεζε.

L312-5

Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή
ζπκπιεξσκαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ

L123
ΑΤΞΖΖ ΣΖ
ΑΞΗΑ ΣΧΝ
ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ &
ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

L312
ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΧΝ ΠΟΛΤ
ΜΗΚΡΧΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ
πξνηάζεσλ είλαη ε Γεπηέξα 3 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα
14:00.

Δγθύθιηνη – Γηαηάμεηο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ - ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ - ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ &
ΔΦΚ – Γ/ΝΖ ΣΔΛ/ΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηειέθσλν:
6987465, fax: 210 6987450,
Email: d19-b@2001.syzefxis.gov.gr

5ε Πξνθήξπμε Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο
Πξνζέγγηζεο LEADER Ννκνύ Θεζζαινλίθεο (3-6-2015)
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Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο, Πινύηωλνο 27, 3νο όξνθνο, Θεζζαινλίθε, ΣΚ.
54655, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή
επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά, κε απφδεημε παξαιαβήο κε ηελ
έλδεημε «Για ηην πρόζκληζη εκδήλωζη ενδιαθέρονηος ηοσ
ηοπικού προγράμμαηος ηης Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΘ». ε πεξίπησζε
ππνβνιήο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξά ζα
πξέπεη ν θάθεινο ηεο πξφηαζεο λα πεξηέιζεη νκνίσο κέρξη
ηελ πξναλαθεξζείζα εκέξα θαη ψξα κε απνθιεηζηηθή επζχλε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ
Αλαπηπμηαθή Ννκνχ Θεζζαινλίθεο - Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε
Δηαηξεία Ο.Σ.Α. θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζην
ηειέθσλν 2310 801070.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
EXPOAEGEAN 2015
Πόιε : Μπηηιήλε
Ζκεξνκελία : 3-6 Ηνπιίνπ 2015
Δθζέκαηα : εκπφξην, αγξνηνπξηζηηθά, γεσξγηθά κεραλήκαηα,
εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο,
ζέξκαλζε,
θιηκαηηζκφο,
δηαηξνθηθέο
επηρεηξήζεηο,
πνηνπνηίεο,
ηππνπνίεζε,
επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο, δνκηθά & δηαθνζκεηηθά
Πιεξνθνξίεο:ηει. 22510 48111,site: www.expoaegean.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν

HARROGATEFINEFOODSHOW
Πόιε : Harrogate, ΖλσκέλνΒαζίιεην
Ζκεξνκελία: 21 - 22 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο:
site:www.finefoodworld.co.uk/shows/harrogate
LED AND OLED EXPO 2015
Πόιε : ενχι, Κνξέα
Ζκεξνκελία: 23 - 26 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηερλνινγία LEDθαη OLED
Πιεξνθνξίεο: site:www.ledexpo.com ,
www.oledexpo.com, email: kotraath@gmail.com
INTERNATIONAL FASHION FAIR
Πόιε : Κέλπα, ΑλαηνιηθήΑθξηθή
Ζκεξνκελία: 13 – 16 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: βηνκεραλία ηεο κφδαο
Πιεξνθνξίεο: ηει: + 902122842300, fax: +902122784402,
email: kenya@turkel.com.tr, ozlem@turkel.com.tr ,
site:www.thefashionist.net
nd

2 TUNNEL CONSTRUCTION TECHNOLOGIES AND
EQUIPMENTS FAIR AND MINING TECHNOLOGIES
EQUIPMENTS AND HEAVY DUTY VEHICLES FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 – 29 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: ζήξαγγεο. νξπρεία θαη εμνπιηζκφο βαξέσλ
νρεκάησλ
Πιεξνθνξίεο:site:www.demosfuar.com

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ ΚΑΣΑΡ
Ζ Hussain Fikri & Sons, κηα εηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε ηηο

πσιήζεηο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θεξακηθψλ, πιαθηδίσλ,
εηδψλ πγηεηλήο, πδξαπιηθψλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ
αιιά θαη κε ηηο πσιήζεηο πνξηψλ, καο ελεκεξψλεη φηη
αλαδεηά πειάηεο γηα λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο ζηελ
Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. +974 4583899, fax:
+974 4582655, email: info@filkri.com.qa

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΣΕΔΝΣΑ
Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα δηεζλείο κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο
ζηε ανπδηθή Αξαβία.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηε ανπδηθή Αξαβία
Δθηέιεζε έξγσλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Riyadh.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 01/07/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4043000 , fax: (9661) 4031404,
email: mot@mot.gov.sa , website: http://www.mot.gov.sa
Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα έλα ηερληθφ θέληξν θαηλνηνκίαο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 05/07/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4670000 / 4676935 / 4674000, fax:
(9661) 4677008 / 4677580, email: eng@ksu.edu.sa , website:
http://www.ksu.edu.sa
Οινθιήξσζε ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ ζε δξφκν ζην Hail.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 05/07/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4043000, fax: (9661) 4031404,
email: mot@mot.gov.sa , website: http://www.mot.gov.sa

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΔΛΛΑΓΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνξείνπ
Διιάδαο , απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα ηηο Δμαγσγέο
λνκψλ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (2010 - 2014).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email: ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΠΟΛΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε ην Οηθνλνκηθφ
& Δπηρεηξεκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνισλίαο ππ‟ αξηζκφλ 9.
(05/05/2015- 19/05/2015)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Βαξζνβία (www.agora.mfa.gr/pl101 ), email:
ecocomwarsaw@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ
δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην
Βέιγην, γηα ηελ πεξίνδν 11–20 Μαΐνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ), email: ecocombrussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθφ κε
ηελ Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή
Αλάπηπμε 2014 - 2020».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε
φθηα
(www.agora.mfa.gr/bg60),
email:economy@grembassysofia.orgή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/06/2015
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ "ΑΝΑΘΔΖ ΟΛΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΣΧΝ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (Δ.Α.Τ.Μ.) ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2310
381080
15/06/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟΦΗΛΧΖ ΞΔΡΖ
ΚΑΗ ΥΛΧΡΖ ΦΤΣΗΚΖ ΒΛΑΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ
ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ,ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΡΔΗΜΑΣΧΝ,ΦΤΣΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΠΡΑΗΝΟΤ Δ ΟΓΟΤ ΣΖΛ. 213 2005149
17/06/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
"ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΗΘΧΖ ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ"
ΣΖΛ. 2310679172
22/06/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΖΛ.2313 302151
23/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ
ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΛΗΓΝΗΣΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ
ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΖΛ.2111069506
24/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "HYDROSOL-PLUS" ΣΟΤ
ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΖΛ.2310 498424
25/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΑΗΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΛ.2105297229
25/06/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
"ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΒΛΑΒΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ - ΜΖΥ/ΣΑ
ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΣΑ" ΣΖΛ.2310796117

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ

26/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ (ΚΗΝΖΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ) ΓΗΑ
ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΡΑΣΖΖ ΠΑΣΡΧΝ ΣΖΛ.2610
647431
29/06/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΤΦΑΜΑΣΟ Φ/Π Νν
240 ΑΓΗΑ ΣΖΛ.2103483215
30/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ (VPN) ΚΗΝΖΣΖ
ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΔΘΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Π.Α. ΣΖΛ 2108705013
30/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ. 2105297229
30/06/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΣΖΛ.2310 498419

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ,ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ &
ΑΝΘ.ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΔΤΟΜΟΤ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ
Βηνηέρλε ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή
ζην www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ
ηνπ επηκειεηεξίνπ.

